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Šiemet jau taip sutapo, kad lietuviai vasario ir kovo mėnesiais dvi dienas švenčia savo laisvę, 

o taiki Ukrainos valstybė 2022 metų vasario 24 dieną įrašys į savo istoriją kaip dieną, kai teko 

kilti į kovą dėl savo laisvės. Mes, lietuviai, esame ta tauta, kuri puikiai žino, ką reiškia daug metų 

gyventi Rusijos sukurtame brutalumo, prievartos, smurto ir propagandos pasaulyje, todėl visa širdimi 

palaikome be kaltės užpultą šalį. 

UKRAINA, mes su tavimi! Šlovė ir garbė Ukrainai!!! 

 

Šiame numeryje kviečiame skaityti: 

 

               Klaipėdos vardo kilmė bei įdomūs faktai apie mūsų miestą; 

 

               interviu su naująja pavaduotoja; 

 

               kūrybos kampelis. 

 

Klaipėdai - 770 
 

Klaipėdos pavadinimo kilmė ir reikšmė. 

Mes esame pripratę prie pavadinimo Klaipėda, bet dar mūsų miestas buvo vadinamas Memel, 

ne vien dėl vokiečių kalbos, bet ir dėl to, nes manoma, kad skalviai ir galbūt kuršiai taip vadindavo 

Nemuno tėkmę žemupyje. 

Yra keletas variantų, kodėl Klaipėda buvo pavadinta šiuo vardu. Vienas iš jų: iš kuršių kalbos 

žodžių (dab. latv. klaips, liet. kliepas ,,duonos kepalas'' ir ėda). Žmonės galvojo, kad Klaipėdos pilyje 

buvo valgoma daug duonos. Antras variantas: iš kuršiškų žodžių klajš ir pēda ir galėjo reikšti ,,žema, 

plyna vieta''. Klaipėda ir yra įsikūrusi žemoje vietoje, Danės upės žiotyse, o ši vieta kadaise buvo 

kuršių genties teritorija. 
Parengė Margarita iš 7b 

10 įdomių faktų apie Klaipėdą. 

1. Klaipėda yra vienintelis miestas, kuriame lankėsi A.Hitleris. 

2. 1923m. Klaipėdą prijungė prie Lietuvos. 

3. Pirmą kartą Klaipėdos pilis buvo pastatyta 1253m. 

4. K.Būga, remdamasis kuršių etimologija, teigė, kad šis vardas kilęs iš žodžių „klaips” ir „ėda”, 

tai reikštų „duonos valgytojai”. 



5. 1806m. Prancūzijos imperatoriui Napoleonui okupavus Prūsiją, Klaipėda - vienintelis 

neužimtas šalies miestas – tapo Prūsijos sostine. 

6. Lietuvos, kaip jūrinės valstybės, idėjai skleisti 1934m. pirmą kartą surengta Jūros šventė. 

7. 1986m. pradėjo veikti tarptautinė perkėla Klaipėda - Mukranas. Ji aptarnauja didžiausius 

pasaulyje keltus, kurių deniuose – geležinkelio vagonai su kroviniais. Šis faktas užfiksuotas 

Gineso rekordų knygoje. 

8. 1629-1635m. Klaipėda atsidūrė švedų valdžioje. 

9. 1918m. prie miesto buvo prijungtas Smeltės priemiestis 

10. 1937m. Klaipėdoje gimė žymus poetas Tomas Venclova. 
Parengė Atėnė iš 7g 

 

Numerio interviu 

Pokalbis su naująja progimnazijos pavaduotoja Dale Bukevičiene 
 

1. Ar Jums patinka dirbti su mūsų mokyklos mokiniais? Kodėl? 

Patinka, nes jie priima naujoves, yra motyvuoti. 

 

2. Ar, prieš ateidama dirbti į mūsų mokyklą, žinojote ką nors apie ją? 

Žinojau, nes gyvenu arti jos. Žinojau, kad čia dirba puikūs pedagogai, kad daug mokinių ir kt. 

 

3. Kiek metų Jūs dirbate pedagoginį darbą? Ar dar nenusibosta? 

Pedagoginį darbą dirbu 35 metus. ,,Ar dar nenusibosta?“ Tai klausimas, į kurį nėra atsakymo. 

Jei darbas nuobodus, neįdomus, žmogus ieško kitos veiklos. Aš nenoriu keisti pedagogės 

darbo. 

 

4. Ar sunku būti pavaduotoja, atsakinga už pradinukus? 

Pradinių klasių bendruomenė puiki: šaunios mokytojos, mieli vaikučiai. 

 

5. Kodėl Jūs pasirinkote dirbti būtent mūsų mokykloje? 

Norėjau dirbti arti namų esančioje ugdymo įstaigoje, todėl ir pasirinkau Jūsų progimnaziją. 

 

6. Kaip manote, ar sudėtinga būti mokytoju ir mokyti jaunus žmones? Kodėl? 

Jei darbas mėgstamas, nesudėtinga. Bendrauti su jaunais žmonėmis visada įdomu. 

 

7. Jeigu Jums reikėtų trimis žodžiais apibūdinti save, kurie žodžiai tiktų labiausiai? 

Pareiginga, darbšti, reikli sau. 

 

8. Ką veikiate laisvalaikiu? 

Laisvalaikiu, kaip ir visi mokytojai, mėgstu skaityti. Žiemos vakarais patinka megzti, o 

pavasarį ir vasarą -  rūpintis augalais, juos puoselėti. 

 

9. Kurią šalį norėtumėte aplankyti? Kodėl? 

Norėčiau grįžti dar kartą į Paryžių, nes ten liko labai šiltų prisiminimų. 

 

 

 



10. Ką Jums reiškia artėjanti Kovo 11-osios šventė? 

Kaip ir kiekvienam lietuviui, Kovo 11-oji – tai  kelias į nepriklausomos Lietuvos valstybės 

atkūrimą. Tai diena, kurią pati prisimenu ir apie kurią galiu papasakoti. 

Dėkojame Jums už atsakymus ir linkime sėkmės. 
Parengė Viltė D. iš 7g 

 

Kūrybos kampelis 
Vasario 16-osios proga Europos Parlamento narys L. Mažylis organizavo eilėraščių ir esė 

konkursą „Švenčiu Lietuvą“, kuriame dalyvavo keletas 7g klasės mokinių. Kviečiame paskaityti 

šių mokinių kūrybos. 

 

Mano Lietuva     Klausimai Lietuvai ir lietuviams 

 

Líetuva, tėvyne mūs,     Lietuva, miela, manoji, 

Tavo istorija didinga     Išgyvenusi kovų žiaurių. 

Kaip ir puiki gamta,     Kyla klausimas man tokis –  

Nuostabūs žmonės, kultūra.    Kas tu iš tiesų? 

 

Nepriklausoma dabar tu mūsų.   Ar gėrio tu esi pilna? 

Vargšė užguita buvai tu mūsų.   Ar dar ilgai gyvuosi? 

Vos tik užgimei mažytė,    O ką atneš tavoji ateitis? 

Priešų radosi galybė.     Ar bus kasdien diena šviesi? 

 

Nelaisva tu būtum,     Laisvės kaina mums brangi –  

Jei ne lietuvio drąsa,     Daugelis lietuvių nebgyvi. 

Kurs aukojosi tavo labui    Jie gynė ateitį mums, 

Ir visos tautos labui.     Laisvės kelią išgrindė kartoms. 

 

Aš suteiksiu tau sparnus,    Ar mes visi šios laisvės verti? 

Mosi jais plačiai, manoji Lietuva.   Kur mūsų padėka drąsiesiems proseniams? 

Skleisiu tavo šviesą po pasaulio kampelius,  Kodėl vergaujame vien pinigams? 

Kad visi žinotų – TU GYVA!    Kodėl vieningi tapome tik žeminti? 

         Nedas Dimidovas 

       Mano Lietuva bus sąžininga, 

Laisva mintis, laisva širdis. 

Gyvensiu aš joje laiminga. 

Iš manęs šios laisvės niekas neatims. 

        Deimantė Barauskaitė 

 

Esė 

Mano vienintelė Lietuva 

Lietuva... Bet kuriam užsieniečiui, gerai nemokančiam geografijos, niekada 

negirdėjusiam lietuvių kalbos, šis žodis atrodys tik paprastas garsų derinys, galbūt niekuo 

neišsiskiriantis iš kitų žodžių, bet Lietuvos piliečiui šis žodis reiškia itin daug. 



Man Lietuva reiškia labai daug. Išgirdus šį žodį, užplūsta dvejopi jausmai: džiaugsmas 

ir skausmas. Man pasidaro skaudu vien pagalvojus, kiek mes visko patyrėme, bet kartu džiaugiuosi, 

jog kadaise daugybę kartų mes kovojome ir nebijojome stoti į kovą dėl savo laisvės. Atsukus laiką 

atgal ir pažvelgus į Lietuvos istoriją, supranti, jog mes patyrėme itin skaudžių įvykių, kurie visais 

įmanomais būdais laužė lietuvių tautą. Tiek kartų buvome užimti, parklupdyti, bet vis tiek mes 

atsistojome ir kovojome už Lietuvą, už jos laisvę. Kartais mums nepavykdavo, bet mes niekada 

nepasidavėme.  

Ir išaušo ta ypatingoji kruvinoji 1991 metų sausio 13 diena, kai lietuviai stovėjo prie 

laužų ir dainavo lietuviškas dainas tam, kad įkvėptų vienas kitą kovoti, nors į juos buvo nutaikyti 

šautuvai. Bet lietuviai neišsigando, nepasidavė, kai kurie paaukojo savo gyvybę tam, kad šiandien mes 

gyventume laisvi, todėl aš, tu ir mes visi turėtume būti labai dėkingi už tai, kad šiandien galime žvelgti 

į lietuvišką raidę, galime mokytis ir mąstyti lietuviškai. Aš manau, kad Lietuvai ir jos istorijai tai buvo 

didžiausias nuopelnas. Sausio 13 – ąją netekę gyvybės dėl mūsų pelnytai turi būti vadinami milžinais.  

Dar vienas labai įsimintinas, nuostabus mūsų istorijos įvykis, kurį mes visi švenčiame 

kiekvienais metais, yra Vasario 16-oji – Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo diena. Ta diena būna 

ypatinga: mes keliame vėliavas, žygiuojame ir dainuojame lietuviškas dainas. 1918 metų vasario 16 

dieną dvidešimt Lietuvos Tarybos narių pasirašė nepriklausomybės dokumentą tam, kad 

išsivaduotume iš carinės Rusijos gniaužtų ir būtume laisvi bei nepriklausomi. Todėl visiems šiems 

žmonėms taip pat turėtume būti dėkingi, nes jie kovojo dėl to, kad mes šiandien gyventume gerą 

gyvenimą. Todėl mes, Lietuvos jaunieji kariai, turime išsaugoti tai, ką mums paliko mūsų protėviai, 

mes turime leisti savo tėvams laisviems kada nors išeiti iš šio pasaulio, o mūsų vaikams laisviems 

žengti pirmuosius žingsnius. 

Lietuva! Ar tai tik žodis? Ne! Tai aš, tu, dabar esantys ir dar būsiantys. Tai mūsų praeitis, 

dabartis, ateitis. Tai kančia, kova, ryžtas, drąsa, valia, stiprybė. Tai geltona, žalia, raudona. Lietuva 

yra kiekviename iš mūsų. Ją kasdien nešiojame savo širdyse. 

Lietuva! Lietuva - tai aš, aš- tai Lietuva! Gyvuokime!  

Giedrius Biržulis 
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